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VOORWOORD

Het huidige Strategisch Kompas loopt van 2018 tot en met 2020.
We hebben gewerkt aan de herijking van het Strategisch Kompas
voor de periode 2021-2024.
Meerdere ontwikkelingen geven aanleiding tot het herijken van
het Strategisch Kompas. We zien dat de Nederlandse bevolking
de komende decennia in een rap tempo vergrijst. We voorzien ook
dat de ouderen van vandaag en morgen vaker en langer op hoge
leeftijd zelfstandig wonen, ook als de beperkingen toenemen.
Deze ontwikkelingen vragen van IJsselheem dat zij haar
strategische koers daarop afstemt.

Karin Leferink
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Inleiding
IJsselheem staat in het hart van de veranderingen in het zorglandschap. Mee veranderen is een
opgave die van de hele organisatie aanpassingsvermogen en creativiteit zal vragen. Dat betreft
niet alleen de professionele inzet van onze medewerkers, maar doet ook een beroep op de familie,
de mantelzorgers en vrijwilligers voor wie wij een partner willen zijn.
Daarom zijn we samen met cliënten, vrijwilligers,
medewerkers en externe stakeholders op weg
gegaan met het verzamelen van input voor het
Strategisch Kompas. In diverse sessies hebben we
inbreng verzameld, vragen beantwoord en nieuwe vragen opgehaald. Deze opbrengst is samengevat en weer tot hoofdlijnen teruggebracht tot
het Strategisch Kompas dat nu voorligt.
In dit herijkte Strategisch Kompas geven we
ons antwoord op onder meer de toenemende
vergrijzing, de inzet op langer thuis wonen en de
implicaties hiervan voor de ondersteuningsbehoefte van cliënten. Met een goed beeld van de
kwaliteiten en de middelen die ons ter beschikking staan, kunnen we keuzes maken die ons
werk verdiepen en onze rollen in de ouderenzorg
ook straks waardevol en interessant maken. Voor
cliënten én voor onze medewerkers. Wij beschrijven onze koers in een veranderende wereld die
houvast moet geven aan ons handelen om te
komen tot de beste zorg aan cliënten.

Aanleiding
De Nederlandse bevolking telt steeds meer
ouderen. Die blijven tot op hoge leeftijd thuis
wonen, voor velen een groot goed. Wij dragen
graag bij aan de zelfstandigheid van ouderen.
Maar het langer thuis wonen van ouderen
betekent ook dat de zorgvraag thuis groter en
complexer wordt als gevolg van meerdere
aandoeningen tegelijk. Ouderen verhuizen pas
naar een zorgorganisatie als de zorg die ze nodig
hebben te intensief is voor de thuissituatie.
Ook het overheidsbeleid is hierop gericht.
We zien dat de vergrijzing de gemiddelde
leeftijd doet stijgen. Een logisch gevolg is
dat het aantal beschikbare mantelzorgers en
arbeidskrachten afneemt. Hierdoor ontstaat er
een dubbele uitdaging: er is meer behoefte aan
complexe zorg en passende woonvormen,
terwijl het aantal beschikbare (zorg)medewerkers afneemt en de hulp van naasten steeds
minder tot de mogelijkheden behoort.
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Kampen

IJsselmuiden Zwartewaterland

Zwolle

Somatiek (Chronische lichamelijke
aandoening)

+14%

+20%

+13%

+20%

PG (Beperking geestelijke
vermogens

+21%

+33%

+46%

+22%

Tabel 1: Regioanalyse zorgkantoor, toename zorgvraag (somatiek en PG) 2017-2025

Regio
Zoals in tabel 1 weergegeven is ook in onze
regio de vergrijzing aanzienlijk. We houden
rekening met een toename van het aantal
ouderen met een somatische of
psychogeriatrische zorgvraag.
IJsselheem is de grootste organisatie voor
langdurige zorg in de regio met zowel mogelijkheden voor wonen als kortdurend verblijven
(revalidatie). Daarnaast bieden we met onze
wijkverpleging zorg aan huis. Omdat we alle
vormen van zorg bieden zijn we vaak medebepalend voor het organiseren van deze zorg in
de regio. We nemen deel aan diverse regionale
en landelijke overleggen en initiatieven en zijn
bij meerdere ook voorzitter of ‘trekker’. Dat doen
we graag, omdat we zo met onze expertise
een goede bijdrage kunnen leveren aan het
toekomstbestendig organiseren van de zorg.
Daar waar de zorg niet vanuit IJsselheem wordt
geboden, werken wij samen met collegaorganisaties. Zo blijft het voor de cliënt
overzichtelijk en is er een aanspreekpunt.

Onze koers voor de komende vier jaar
Op dit moment voorziet IJsselheem in alle
vormen van zorg die je als ‘ouderenzorg’ kan
bestempelen. Omdat de groei van die vraag
niet op de huidige manier beantwoord kan
blijven, brengt IJsselheem focus aan. Vanuit
de landelijke en regionale ontwikkelingen,
concluderen we dat IJsselheem de partij is voor
mensen die hoogcomplexe, multidisciplinaire
zorg nodig hebben. Wij hebben de expertise en
ervaring reeds in huis en gaan deze de komen-

de jaren verder uitbouwen. Gevolg hiervan is dat
wij laag complexe zorgvragen gaan overdragen
aan collega-zorgaanbieders. Vanuit IJsselheem
bouwen we deze volledig af.

Hoogcomplexe zorg is zorg aan cliënten binnen
onze woonlocaties die gedurende de hele dag
zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij zijn
niet in staat om zelf hun dag in te delen of
vragen zo vaak ongeplande zorg van een acuut
karakter dat er feitelijk ‘altijd’ sprake is van zorg.
Zorg verlenen aan deze cliënten doen wij vanuit
een multidisciplinair team. Bij revalidatiezorg
is het multidisciplinair team continu betrokken
bij het scheppen van een zo gunstig mogelijk
revalidatieklimaat. Waar mogelijk wordt de zorg
van de revalidatiekliniek overgeplaatst naar de
thuissituatie.
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Daar kan met behulp van wijkverpleging en het
multidisciplinaire team de revalidatie worden
voortgezet.
Als dé partij voor de meest kwetsbare groepen
in de langdurige zorg wil IJsselheem haar rol
innemen als innovatieve dienstverlener en
samenwerkingspartner. Vandaaruit gaan we
een verbintenis aan met andere sectoren en de

samenleving. Dit kan ook (bedrijfsmatige)
ondersteuning zijn van een collega-zorgaanbieder
die enkelvoudige zorg- en dienstverlening op
zich neemt. Het uitbreiden van de organisatie
IJsselheem in de regio Midden-Nederland is
daarbij geen doel op zich maar is zeker niet
uitgesloten, als dat nodig is om deze rol waar te
kunnen maken.

Om dit Strategisch Kompas te realiseren, dus om de ondersteuningsbehoefte van cliënten af te stemmen op de toenemende
vergrijzing en op langer thuis wonen, richten we de organisatie
anders in. Met ingang van 2021 werken we vanuit drie
domeinen: Wonen en Leven, Thuis en Herstel en Bedrijfsvoering
en Vastgoed. Het domein Wonen en Leven richt zich op de
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Onze filosofie
De dienstverlening van IJsselheem zal zich meer en meer gaan richten op de hoogcomplexe
zorgvraag, regelmatig ook in de thuissituatie, met veel oog voor het geven van de mogelijkheden
aan cliënten om zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele
uitdagingen in het leven.
Dit is een uitdaging, die we positief tegemoet
treden. Wij zien gezondheid niet slechts als het
afwezig zijn van ziekte. Gezondheid staat steeds
meer in het teken van het vermogen van mensen
om zich aan te passen aan de veranderingen die
onmiskenbaar horen bij ouder worden. Niet
diagnosticeren en behandelen, maar mensen
zelf in staat stellen om de sociale, fysieke en
emotionele uitdagingen van het leven aan te
gaan. Dat is een andere manier van zorg verlenen
en mensen bejegenen: we richten ons op de
mogelijkheden van de cliënt en houden zo veel
mogelijk rekening met zijn of haar voorkeuren.
IJsselheem wil een partner zijn die cliënten
zoveel mogelijk in staat stelt om zelf te bepalen
wat zij nodig hebben om te kunnen leven zoals
zij dat willen. Vanuit een grote diversiteit aan
mogelijkheden en disciplines draagt IJsselheem
bij aan de maatschappelijke opgave in de zorg
in de komende jaren. Een opgave die verder
reikt dan de grenzen van de eigen organisatie.

Onze missie
IJsselheem biedt zorg, wonen, revalidatie en
ondersteuning thuis met oog voor ieders
persoonlijke verhaal. IJsselheem ziet in elk mens
een uniek persoon. Iemand met eigen waarden
en gewoontes, een eigen verhaal dat we graag
willen horen.

Onze visie
Ieder mens leeft zijn eigen leven, met de mensen
die hem dierbaar zijn. In de ontmoeting met
cliënten streven wij ernaar dat er verbinding
ontstaat, zodat we samen met cliënten en de
mensen om hen heen de aansluiting kunnen
vinden op ieders individuele wensen en behoeftes. Zo kunnen we toegewijde en vakkundige
zorg bieden, passend bij het leven zoals de cliënt
dat wil leiden. In gelijkwaardigheid en openheid
doen we wat er mogelijk is voor een fijn leven.
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Onze kernwaarden

Gelijkwaardigheid
Bij IJsselheem zien we cliënten, hun naasten en
onze medewerkers als gelijkwaardige partners.
Ieder is anders in achtergrond, ervaring en
voorkeuren. Maar ieders bijdrage is gelijkwaardig,
we waarderen de unieke deskundigheid en
persoonlijkheid van iedereen. Dat vraagt een
open houding, goed naar elkaar luisteren en
respect voor ieders eigenheid. Ook in de
samenwerking tussen disciplines staat bij
IJsselheem gelijkwaardigheid voorop. Ieder heeft
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in het
netwerk rondom de cliënt.

De IJsselheem organisatie

Samenwerken in teams
Bij IJsselheem maken professionals keuzes die
bijdragen aan een fijne dag voor cliënten en
passen bij de manier waarop zij zelf willen werken. Onze (zorg)teams werken zelf-organiserend.
Daarmee bedoelen we professionele autonomie:
ruimte en mogelijkheden om de zorg voor
cliënten en de samenwerking in het team, zelf
op maat en passend in te richten, aansluitend
bij de voorkeuren van de cliënt.

Keuzevrijheid
Bij IJsselheem maken de cliënt en diens naasten
zoveel als mogelijk zelf de keuzes die passen
bij hun leven. We zijn eerlijk over wat er wel en
niet kan, maar blijven denken in mogelijkheden,
waardoor er ruimte blijft voor dromen.
Deze keuzevrijheid gunnen we ook onze
medewerkers. Als professionals, werkend in de
nabijheid van cliënten, weten zij als geen ander
wat nodig is. Protocollen, regels en richtlijnen
zijn daaraan ondergeschikt. Ze zijn een
hulpmiddel voor het geven van kwalitatief
goede en persoonsgerichte zorg.
Samen
De verantwoordelijkheid voor een fijne dag of
een mooi leven blijft bij de client. Daarin trekken
we intensief op met de cliënt, diens naasten en
andere (zorg)partners. Samen staan we in voor
een effectieve en efficiënte inzet van schaarse
middelen, zoals mensen en geld. Dat vereist
soepele samenwerking met alle partijen die
bij de zorg en ondersteuning zijn betrokken.
Samenwerken met het netwerk van cliënten,
maar ook de zorgpartners in de regio, onze
leveranciers en al onze andere zakelijke partners.

Zelforganisatie is geen doel op
zich. Het is een mindset, bedoeld
om ieders professionele ruimte zo
groot mogelijk te houden en bij te
dragen aan ons lerend vermogen,
individueel en als organisatie.
In de komende vier jaar gaan we aan de slag
met het vergroten van deze professionele
autonomie en de ondersteuning die daarbij
nodig is. Ook kijken we goed naar de taken die
teams uitvoeren en of deze passend zijn voor de
teams of beter door medewerkers van de
ondersteunende diensten kunnen worden
uitgevoerd.
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Lerend werken
Bij IJsselheem beschouwen wij de werkplek als
een krachtige leeromgeving. Wij stimuleren onze
medewerkers om vragen te stellen, zelf op zoek
te gaan naar antwoorden en innovatief te zijn.
We helpen elkaar, gaan de dialoog aan en
reflecteren op ons werk. Daar nemen we de tijd
voor, zodat iedereen kan inhaken en meepraten.
Zo komen we samen verder. We verbeteren
onszelf voortdurend.

er meer verbinding en werkgeluk.
Met elkaar geven we ruimte aan talent en
stimuleren we ieders ambities. Zo willen we
de beste professionals aantrekken, hen helpen
verder te ontwikkelen en behouden.

Veranderde omstandigheden
en nieuwe werkwijzen vragen
de komende jaren om nieuwe
vormen van dialoog, reflectie,
ontwikkeling en gedrag. Onze
medewerkers mogen erop rekenen
dat we ze hierbij begeleiden;
zowel in hun professionele als
persoonlijke ontwikkeling.
Als onderdeel van deze krachtige leeromgeving
zullen we de komende vier jaar gebruiken om
medewerkers te ondersteunen bij het vergroten
van hun professionele autonomie, waarbij een
hoog niveau van deskundigheid van onze medewerkers maakt dat er altijd zorg op niveau kan
worden geleverd. Daarom investeren we voortdurend in de kennis en vaardigheden van onze
medewerkers. Te denken valt aan onderwerpen
als communiceren in een veranderende
omgeving, verwachtingsmanagement bij
onverwachte situaties en natuurlijk inhoudelijke
onderwerpen als diabeteszorg, hartfalen,
onbegrepen gedrag en dementie.

Gelukkige medewerkers op de juiste
momenten en plaats
Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige
cliënten. Onze collega’s maken dus elk persoonlijk
het verschil. Door ook hen oprechte aandacht te
geven en ze te zien, horen en waarderen, ontstaat

In de komende vier jaar gaan we investeren in
het centraal zetten van de medewerkers. We
ontwikkelen een kader om aandacht en zorg voor
elkaar in te bedden. Met dit kader in de hand,
bespreken we met elkaar wat de talenten en
ambities zijn en wat een collega van anderen én
voor zichzelf nodig heeft om het werk goed te
doen. Daarnaast zetten we in op arbeidsinnovatie
waardoor werken beter aansluit bij de wensen en
capaciteiten van medewerkers. Talenten zetten
we optimaal in, ook voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. De mogelijkheden
van technologie, digitalisering, innovatie en e-health
benutten we om zorgprocessen te optimaliseren.
We vinden het belangrijk dat het werk leuk blijft en
dat de werkdruk en het ziekteverzuim laag is.
Door het continu voorbereiden, vormgeven en
implementeren van beleid rondom de instroom,
doorstroom en uitstroom van medewerkers zijn
de medewerkers met de juiste kwaliteiten en
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flexibiliteit op de juiste momenten en plaats
aanwezig. Zo kunnen ze doen wat nodig is voor
het behalen van de strategische doelen. Daartoe
ontwikkelen we een strategische personeelsplanning die past bij onze uitdagingen.

Volgen en Voeden van kwaliteit
Kwaliteit komt tot stand in de relatie tussen
cliënt en professional, vanuit interactie.
Maar ook tussen alle betrokkenen in het
cliëntteam ontstaan relaties. Hoe de kwaliteit
van zorg er dan uitziet in die relatie is afhankelijk
van de wensen, behoeften en het vermogen van
de cliënt. En het vakmanschap en vertrouwen
van de professional.

Op diverse, gekozen momenten in het jaar
houden we onze zorg tegen het licht. Deze
monitoring doen we op basis van verhalen,
signalen, methoden, voornemens,
instrumenten én data. Door de bril van de
vakbekwame collega én de cliënt zelf.
De komende jaren werken we verder aan de
steunstructuur die we Volgen en Voeden van
kwaliteit noemen. Ontwikkelingen van buiten de
organisatie (of locatie) pakken we op, wegen we
op belang en waarde voor IJsselheem en geven
het een passende plek in kaders, handreikingen
of inspirerende voorbeelden en verhalen.
Zo gaan we mee in verplichtingen en trends,
maar blijven we ook actueel én realistisch.

Bij IJsselheem zijn we transparant, omdat we graag inzicht geven
in hoe de zorg bij ons gaat. Dat biedt ons ook de mogelijkheid
om telkens te verkennen of de zorg (nog) beter kan.
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ICT en blijven werken aan innovaties
Alle locaties van IJsselheem beschikken
binnen vier jaar over de nodige ICT-infrastructuur
om optimaal gebruik te kunnen maken van alle
digitale middelen. We blijven werken aan
innovaties die het werkplezier van onze
medewerker en de kwaliteit van leven voor de
cliënt vergroten. ICT vormt een samenhangend
geheel tussen applicaties en technologieën die
worden toegepast. De waardevolle data die we
hierdoor dagelijks verzamelen geven informatie
die ons helpt om onze (zorg-)processen te
optimaliseren. We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling
en zijn daarvan een trekker in onze regio.

We willen op het gebied
van ICT niet de meest
innovatieve maar wel de meest
adaptieve organisatie zijn.
Ook zorgen we dat de juiste digitale vaardigheden onderdeel zijn van het werkpalet van onze
medewerkers. Nu zorgtechnologie steeds
belangrijker wordt, is dat noodzakelijk om de
zorg goed uit te kunnen blijven voeren. Onze
medewerkers kunnen rekenen op goede
ondersteuning: we blijven werken aan heldere
processen, gefaciliteerd door moderne ICT en
met eenvoudige toegang tot informatie.

Strategisch Kompas 2021 - 2024

10

KOERS

De koers voor de komende jaren binnen
de domeinen
IJsselheem gaat zich krachtiger positioneren. Als grote zorgorganisatie en werkgever zijn
we gesprekspartner van regionale partners, maar ook van de colleges van burgemeester en
wethouders. IJsselheem gaat deze rol in de komende jaren nadrukkelijker invullen en zal daarmee
initiërend, inspirerend, innovatief en medebepalend zijn voor de ontwikkelingen in de regio op
alle terreinen van gezondheid, zorg, werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkelingen.
In de inleiding zijn de drie domeinen waarbinnen we ons werk doen beschreven. In de
volgende paragrafen lichten wij de koers voor de
komende vier jaar op deze domeinen toe.

Wonen en Leven:
leven in een huis van IJsselheem
Voor kwetsbare ouderen met een intensieve
zorgvraag bieden wij een fijne plek om te
wonen. Cliënten houden zo veel mogelijk zelf
de regie op hun eigen leven en ervaren mogelijkheden voor privacy en het inrichten van een
eigen woonplek. De komende vier jaar is onze
aandacht nog meer gericht op de kwetsbare
cliënten die hoogcomplexe zorg nodig hebben.
De cliënten die nu laagcomplexe zorg krijgen
blijven we uiteraard ondersteunen, maar ten

aanzien van nieuwe cliënten kijken we goed,
passend bij onze strategie, of wonen en leven in
een huis van IJsselheem aan de orde is.

Wonen en Leven bij IJsselheem over vier jaar
Ondanks de hoogcomplexe zorg waarop de
meeste cliënten zijn aangewezen, zorgen we
voor een fijne en veilige plek om te wonen in
de laatste fase van het leven. Niet alleen een
huis, maar ook een thuis. Onze multidisciplinaire
teams zorgen ervoor dat cliënten zich geborgen
en gehoord voelen. Met zoveel mogelijk keuzevrijheid en regie over hun leven. ‘Gewoon wonen’
betekent ook dat het leven niet voortdurend in
het teken staat van de zorg. Daarom zijn wonen
en zorg zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.
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Door de toename van complexe zorg zullen al
onze huizen in de komende jaren doorgroeien
van verzorgingshuis naar verpleeghuis. We hebben
ruimte gemaakt om vanuit een multidisciplinaire
aanpak specialistische zorg aan kwetsbare ouderen met meervoudige problematiek te bieden.
De kleinschalige organisatie in een huis en de
dag en nacht aanwezige zorg en ondersteuning,
zorgen voor een warme en veilige woonomgeving.
Medewerkers- en dienstruimten nemen in het
gebouw een bescheiden plaats in en zijn van de
woonruimtes gescheiden. Er zijn centraal gelegen
ontmoetingsruimten waarin cliënten samen met
medewerkers, familie en vrijwilligers een fijne en
betekenisvolle dag beleven. Afhankelijk van hun
individuele situatie kunnen cliënten zelf huren
of zorg met verblijf afnemen. De woningen zijn
beschikbaar en betaalbaar voor iedereen met een
intensieve zorgvraag. Er zijn gemeenschappelijke
voorzieningen waar deze meerwaarde hebben
voor cliënten, familie en zorgmedewerkers, maar
het accent ligt op zorg op maat en keuzevrijheid
voor iedere cliënt.
Wij gaan voor de oplossingen die het beste passen
bij de individuele situatie van de client. Cliënten
kunnen rekenen op oprechte aandacht en een
professioneel oordeel zodat zij altijd weten waar ze
aan toe zijn. We creëren een fijne plek waar leven
en veiligheid voorop staan. Op elke locatie zal het
team anders van samenstelling zijn, want
toegerust op wat de cliënten daar nodig hebben.
In alle teams zijn medewerkers en familieleden
actief betrokken. Daar waar nodig worden de
teams versterkt met fysiotherapeuten, logopedisten of andere paramedici en behandelaren.

Door het sociale netwerk van de
cliënt te integreren in het wonen
en leven bij IJsselheem, houden
we de oorspronkelijke thuissituatie
zo goed mogelijk in stand. In goed
overleg en vanuit gelijkwaardigheid
spreken we af wie wat doet.
Thuis en Herstel: hoogcomplexe
(revalidatie)zorg thuis
Ook in de geriatrische revalidatiezorg zien
we een toename van het aantal cliënten met
complexe revalidatievragen. Na een val, een
operatie of bij een chronische aandoening is
rustig herstellen en net zo zelfstandig kunnen
blijven wonen niet vanzelfsprekend. Herstel
na een behandeling in het ziekenhuis is vaak
ingrijpend en wanneer extra zorg nodig is door
onderliggende problematiek komt er veel op
cliënten en het netwerk van familie en naasten
af. In de komende vier jaar gaan we door met
het organiseren van hoogcomplexe (revalidatie)
zorg in de thuissituatie. De laagcomplexe zorg in
de thuissituatie bouwen we daarmee af.
Deze dragen we over aan onze collegathuiszorgaanbieders in de regio.

Familie, vrienden en vrijwilligers betrekken we
actief bij het (dagelijks) leven van cliënten.
De komende jaren zullen zij steeds meer
onderdeel van de cliëntteams worden, zodat hun
kennis, ervaringen en voorkeuren optimaal tot hun
recht komen.
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Thuis en Herstel met IJsselheem over vier jaar
Over vier jaar helpt de geriatrische revalidatiezorg van IJsselheem cliënten om zoveel mogelijk
thuis te herstellen van of te leven met een
complexe zorgvraag. Na een heupfractuur,
bijvoorbeeld, verblijven cliënten zo kort
mogelijk in een van onze revalidatieklinieken.
Vervolgens worden ze thuis ondersteund met
intensieve zorg volgens een gedegen individueel
behandelplan.

Samen met ouderen en hun omgeving kijken
wij wat er moet gebeuren om het veilige gevoel
van thuis te behouden of dat gevoel zo snel
mogelijk terug te krijgen. Dit kan met (digitale)
zorg of ondersteuning, advies of begeleiding
door bijvoorbeeld een casemanager dementie,
de wijkverpleegkundige, of dagbesteding.

Onze specialisten bespreken met de cliënt de
weg naar een voorspoedig herstel en betrekken
daarbij het hele professionele en informele netwerk. Heldere verwachtingen en communicatie
vooraf bevorderen het herstel. Vanuit gelijkwaardigheid wordt de cliënt uitgedaagd om regie te
nemen op het herstelproces.
Wijkverpleging bij IJsselheem ondersteunt
cliënten in het zelfstandig functioneren thuis
voor een bepaalde periode. Zo kan de zorg
thuis een opmaat zijn naar een behandeling of
ingreep, of houdt de zorg de zelfstandigheid in
huis zo lang mogelijk in stand. Dit kan ook door
de inzet van (tijdelijke) overbrug- of respijtzorg.
Door vroegtijdige betrokkenheid van onze
professionals is zelfstandigheid vaak langer
gewaarborgd. Gelukkig is dat ook vaak mogelijk,
dankzij bijvoorbeeld goede samenwerking
met de huisartsen in de regio en ruimte om
gevraagd en ongevraagd advies te geven. We
werken nauw samen met de andere zorgpartijen
in de wijk. De tijd van concurrentie is voorbij,
we doen samen wat nodig is. Zo werken we
intensief samen met Isala, eerstelijnsaanbieders,
sociale wijkteams en de huishoudelijke hulp of
andere specialistische dienstverleners.
Wij kennen de sociale kaart van de wijk. Zo
helpen wij cliënten zo spoedig mogelijk te
revalideren en zo lang mogelijk zelfstandig
te laten blijven wonen. De wijkverpleging van
IJsselheem is er dan ook om ondersteuning te
bieden, niet om het leven thuis over te nemen.

In de gemeenten waar IJsselheem actief is,
organiseert zij op verschillende plaatsen
activiteiten voor cliënten om aan mee te doen
of er gewoon even te ‘zijn’. Hiermee kan
ondersteuning plaatsvinden voor een prettig
dagritme, sociale contacten en het behouden
van vaardigheden. Een bijeffect van deze
activiteiten is het ontlasten van de thuissituatie.

Onze uitgangspunten in de
wijk blijven zelfstandigheid,
regie op het dagelijks leven en
deelname aan de maatschappij.
En als het thuis echt niet meer gaat?
Bij IJsselheem begrijpen we hoe ingrijpend het
kan zijn om te verhuizen naar een
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woonzorgcentrum. Wanneer het zelfstandig
wonen en leven niet meer gaat, staat IJsselheem
klaar om te helpen bij een zorgvuldig
voorbereide en soepele overgang naar een
beschermde woonvorm. En als er bij IJsselheem
geen plaats is, of als de zorgvraag ergens anders
beter past, verwijst IJsselheem door naar andere
organisaties.

verschillende expertgroepen van het domein
Bedrijfsvoering en Vastgoed vinden antwoorden
op operationele en tactische vragen en kijken
vooruit welke uitdagingen ons wachten.
De huisvesting van IJsselheem past altijd bij de
zorg- en dienstverlening die daar plaatsvindt.
Tevens is IJsselheem aanjager voor
vernieuwende en duurzame huisvesting om de
toenemende vergrijzing het hoofd te bieden.

Bedrijfsvoering en Vastgoed
IJsselheem hecht veel waarde aan een
effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Dat is
een voorwaarde om ook op de langere termijn
hoogwaardige zorg te kunnen bieden aan
cliënten. Bovendien willen we voortdurend
kunnen investeren in een prettig werkklimaat,
fijne en efficiënte werkprocessen en professionele ondersteuning voor onze medewerkers.
De ondersteuning aan medewerkers wordt zo
optimaal mogelijk georganiseerd vanuit
efficiënte werkprocessen.

De eisen die we aan onszelf stellen met
betrekking tot bedrijfsvoering stellen we ook
aan onze partners, leveranciers en financiers.
We zoeken naar de meerwaarde die zij bieden
om onze doelen te kunnen bereiken.
Daarom investeren wij in eigen mensen met
hoogwaardige kennis op alle terreinen van de
bedrijfsvoering. Dit stelt ons in staat om in regie
en op basis van gelijkwaardigheid langdurige en
vruchtbare samenwerkingen met professionele
partijen aan te gaan.

Bedrijfsvoering en Vastgoed over vier jaar
Over vier jaar zijn alle administratieve processen
van bedrijfsvoering geautomatiseerd. De
dagelijkse werkzaamheden van medewerkers
betreffen het monitoren en accuraat houden
van deze processen. Adviseurs vanuit de

Een gezonde balans in inkomsten en uitgaven
vinden wij cruciaal. We sturen op een positieve
operationele kasstroom en een gezond eigen
vermogen. Jaarlijks willen wij een positief
rendement maken, dat wij kunnen gebruiken
voor strategische investeringen.

IJsselheem is ook voortdurend alert op het
beperken van de administratieve lastendruk voor
professionals. Zo worden de overhead-taken
scherp gebudgetteerd. We realiseren ons echter
ook dat goede en slim georganiseerde
ondersteuning belangrijk is om zorgprofessionals
zoveel mogelijk ruimte te geven voor het verlenen
van de zorg.
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Verkenningslijnen voor de komende
vier jaren
Met de domeinen Wonen en Leven en Thuis en Herstel en Bedrijfsvoering en Vastgoed brengen
wij focus aan in onze dienstverlening, innovatief en passend bij de dingen die wij het beste
kunnen. Wij zien kansen om in de toekomst onze expertise nog beter in te zetten. In de komende
jaren zal IJsselheem nader onderzoeken hoe de organisatie nog meer kan bijdragen aan de
enorme opgave waar de ouderenzorg voor staat. We kijken daarbij goed naar lokale verschillen
die zelfs binnen onze regio groot kunnen zijn.

1. Laagdrempelig bereikbaar zijn
De (toekomstige) cliënten en de mensen om hen heen leren wij graag kennen. We zien
mogelijkheden om ons te ontwikkelen tot een laagdrempelig informatiepunt waar ouderen
terecht kunnen met vragen over het brede zorglandschap. Ook gaan wij onderzoeken of
IJsselheem haar bijdrage in de wijk kan vergroten door de dienstverlening en activiteiten open
te stellen aan ouderen die nu nog zelfstandig in de wijk wonen. Een dergelijke rol vraagt een
investering van de organisatie, maar zal op de langere termijn vooral maatschappelijk lonend zijn.
IJsselheem versterkt zo haar reputatie in de regio en vergroot daarmee ook het vertrouwen van
ouderen in onze dienstverlening.

2. Expertise inzetten als dienstverlener
Onze expertise wordt veelvuldig ingeroepen door samenwerkingspartners. We zien deze partners
worstelen met thema’s die bij IJsselheem al sterk en effectief zijn georganiseerd. IJsselheem
wil voor deze partners graag een dienstverlener zijn. Dit kan op onderdelen binnen het primair
proces, maar ook op thema’s als bedrijfsvoering en technologie. Deze dienstverlening staat in het
teken van continuïteit en kwaliteit van de zorg in onze regio. Wij gaan deze rol verder verankeren
en professionaliseren.
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3. Onderzoek naar andere doelgroepen
De hoogcomplexe zorg die in de komende jaren van ons gaat worden gevraagd, is bepalend
voor de ontwikkeling van het zorgaanbod van IJsselheem. Meerdere groepen in onze
samenleving ervaren kwetsbaarheid en behoefte aan veiligheid, maar profiteren nog niet van
de expertise van IJsselheem. We onderzoeken welke doelgroepen met hoogcomplexe zorg
aansluiten op onze expertises. Mogelijk kunnen wij ze in de toekomst de helpende hand bieden.

4. Partners voor passende huisvesting
Een laatste strategische onderzoekslijn is de zoektocht naar partners voor het ontwikkelen van
passende huisvesting. Nieuwe woonvormen, tussen het eigen huis en het verpleeghuis in, zijn
cruciaal voor ouderen om langer zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk
afhankelijk te worden van zorg. Op dit moment wordt er voor ouderen weinig gebouwd en
verbouwd, waardoor het tekort op termijn substantieel zal worden. We bereiden ons ook al voor
op de tijd dat de vergrijzingsgolf voorbij is, en woningen opnieuw moeten worden omgevormd.
Bij de ontwikkeling van flexibele woonvormen valt bijvoorbeeld te denken aan samenwerking
met woningcorporaties of andere partijen die zich specialiseren op het gebied van huisvesting.
Wanneer blijkt dat in de regio op dit gebied onvoldoende initiatief wordt genomen, zal
IJsselheem zich sterk maken om het gevoel van urgentie bij de betrokken partijen aan te
wakkeren. Het is niet uitgesloten dat we zo nodig zelf extra huisvesting ontwikkelen.
In de komende vier jaar werken wij deze verkenningslijnen nader uit. Zorgvuldigheid staat daarbij
voorop. We werken op basis van gedegen businesscases en exploratieve pilots. In onze jaar- en
kwaliteitsplannen zullen we hier consequent op terugkomen, zodat er een duidelijke
samenhang en volgorde in werkwijze ontstaat.

Hoe gaan we verder?
Binnen de kaders van dit Strategisch Kompas
2021-2024 gaan we in de komende jaren met
alle belanghebbenden van IJsselheem aan de
slag. Ieder jaar maken we een jaarplan op basis
van dit document, de ontwikkelingen in de
maatschappij en in de input vanuit de
organisatie. Vervolgens kijken we op welk niveau
dit verder kan worden vertaald in de organisatie.
Soms zal dit op locatieniveau zijn, soms op
teamniveau. Niet alles uit dit Strategisch Kompas
hoeft in één jaarplan, gelukkig. We zullen de
teams bij de uitvoering van hun jaarplan
optimaal ondersteunen. Ook zal de opbrengst
van diverse andere projecten, zoals het
strategisch huisvestingsplan, het strategisch
HR-plan en bijvoorbeeld het herontwerp Wonen
ons helpen onze beloftes voor de komende vier
jaar na te komen.
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Vragen?
Stel ze aan ons Klant Contact Centrum (KCC).
Dat kan telefonisch via 088 339 44 00 of per e-mail aan info@ijsselheem.nl.
Of kijk op www.ijsselheem.nl.

